INFORMEEL VRIJDAGAVOND TENNIS @ TCR
TUSSEN 18.00-21.00 UUR VOOR IEDEREEN DIE
GRAAG EEN MATCHKE SPEELT EN NIEUWE
SPELERS ONTMOET…..
GAME SET & MATCH VANAF VRIJDAG 26 APRIL…
OP Vrijdagavonden vanaf 26 APRIL, bij droog weer, organiseren wij tussen 18.00-21.00 uur voortaan
informele wedstrijden outdoor voor iedereen die een match kan en wil spelen.
Een wedstrijdje spelen in enkel of dubbel, nieuwe mensen en speelstijlen leren kennen, en dit
allemaal op een ontspannen manier in ons eigen TCR domein. Daar de club en dus ook het
ledenaantal groeiende is en wij een erg familiale club willen zijn met een groot ons kent ons gehalte
is dit een perfect platform om ook nieuwe mensen te leren kennen.
Het is de bedoeling dat iedereen van elkaar kan leren en zo ervaring kan opdoen.

Wil je pas instromen vanaf 20.00 uur bijvoorbeeld, no problem. Het belangrijkste is dat er wat
informele wedstrijden gespeeld worden. Ook onze oudere jeugd kan afkomen en meedoen
uiteraard. Bij goed weer zal onze afrikaanse braai BBQ ook dienst doen uiteraard.

Wat moet je doen: inschrijven in clubhuis en gewoon afkomen.

Wij zorgen ervoor dat er een aantal velden hiervoor ter beschikking zijn en naderhand kun je in ons
gezellige clubhuis of bij goed weer op ons terras napraten en aperitieven met elkaar..

Wij willen de leden met elkaar in verbinding stellen en denken dat een ongedwongen en informele
tennismatch spelen hierbij een mooie gelegenheid is tot wellicht vaker afspreken met elkaar en het
verbreden van de familiale sfeer @ TCR zoals wij deze voor ogen hebben. Wij bieden NIET TCR LEDEN
de kans om ook mee te doen voor slechts 5 euro per avond. Breng dus gerust iemand mee.

Wenst u meer info: Aarzel niet en informeer bij Dirk of Daphne in het clubhuis.

TCR @ YOUR SERVICE
DIRK EN DAPHNE
0475-243785 / info@tcroeselare.be

